ประธานพูดคุยกับสมาชิก ฉบับที่ 9 วันที่ 2 มกราคม 2562
"ยุทธศาสตร!สหกรณ! 5 ป$"
•สวัสดีปใหม 2562 ครับ ขอให "พี่-นองสมาชิก" สหกรณ" "อายุมั่นขวัญยืน มั่งมีศรีสุข ร่ํารวยเงินทอง สุขภาพกายใจ
เขมแข็ง มีรอยยิ้มที่สดใส เดินทางปลอดภัย ไรหนี้สินกันทุกคน" ครับ
กก.ดําเนินการชุดที่ 27 เริ่มตนปใหมนี้ดวยงานสําคัญในวันเสาร"ที่ 5 มกราคม 2562 คือการประชุมพิจารณาราง
"ยุทธศาสตร"สหกรณ" 5 ป ที่ "คณะกรรมการพัฒนายุทธศาสตร"" เสนอมา ซึ่ง "กก.ดําเนินการ" ไดใหเห็นชอบใน
หลักการไปแลวเมื่อ 11 ธันวาคม 2561 ในวันเสารนี้เราถึงคงไดพิจารณาในรายละเอียด ถาเป<นสภาฯก็คงอยูในขั้นการ
แปรญัตติละครับ

•การจัดทํารางยุทธศาสตร"สหกรณ" 5 ป ก็อยูใน "กระบวนการวางแผนกลยุทธ""(Stategic Planning) ปกติก็จะเริ่มตน
ดวย "การวิเคราะห"องค"กร" จากปLจจัยภายใน(Internal Factors) และปLจจัยภายนอก(External Factors) ที่ไดมาจาก
SWOT Analysis จากนั้นก็จะนําขอมูลที่ไดไปใชในการกําหนดวิสัยทัศน"(Vision) พันธกิจ(Mission) เป[าหมาย(Goals)
ประเด็นยุทธศาสตร"(Strategic issue) คานิยมองค"กร(Core value) รวมถึงแผนในการลงมือปฏิบัติจริง(Action plan)

•ปLจจัยภายในก็จะใชแนวคิด 7'S ของ McKinsey ไดแกกลยุทธ"(Strategy)โครงสราง(Structure) รูปแบบ(Style)
ระบบ(System) บุคคล(Staff) ทักษะ(Skill) และคานิยมรวม(Shared Value) S ทั้ง 7 ดานของสหกรณ"เราผมเคย
วิเคราะห"ไปบางแลว ขอยกมาประกอบอีกครั้งเลยนะครับ เพื่อเป<นแนวทางสําหรับการวิเคราะห"เพื่อทํายุทธศาสตร"
สหกรณ"ในครั้งนี้ เพื่อจะไดรวมกันวิเคราะห"เพิ่มเติมตอไป

•เริ่มที่ Strategy หรือกลยุทธ" พวกเราคิดวาสหกรณ"เรามี "กลยุทธ"" ในการบริหารสหกรณ"ไหมครับ
ถา strategy หมายถึงการวางแผนกลยุทธ"ของสหกรณ"เพื่อตอบสนองตอสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก โดยมี
เป[าหมายเพื่อพัฒนาสหกรณ"ใหมีความมั่นคง ยั่งยืน ในระยะยาว และสามารถใหบริการแกสมาชิกไดอยางมีคุณภาพ
ผมคิดวาเรายังไมมี strategy อยางเป<นระบบ ถือเป<น "จุดออน" ของสหกรณ"ครับ

•Structure หรือโครงสราง คงหมายถึงโครงสรางองค"กรที่เกี่ยวกับความสัมพันธ"ระหวางอํานาจหนาที่ เชน "รวม
อํานาจ" หรือ "กระจายอํานาจ" เรื่องนี้ผมถือวาเป<น "จุดแข็ง" ของทุกสหกรณ" ไมวาสหกรณ"ประเภทใด เพราะมี
กฎหมาย ขอบังคับกําหนดไวชัดเจนวา สมาชิก กรรมการดําเนินการ ประธานกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก หรือ
แมกระทั่งพนักงานสหกรณ" มีโครงสราง บทบาทและหนาที่เขียนไวชัดเจน แต "การบริหารจัดการ" ตางหาก ได
ดําเนินการใหเป<นไปตามนั้นหรือไม อยางไร นาจะเริ่มตั้งแตการสรรหา การเลือกตั้ง "สมาชิก" เขามาเป<น
"คณะกรรมการดําเนินการ" ทั้งจาก "กรรมการหนวย" "กรรมการกลาง" หรือแมแต "ประธานกรรมการ" วามีโครงสราง
เพื่อใหไดคนที่มีความรูความสามารถเขามาบริหารสหกรณ"แทน "สมาชิก" หรือไม คงไมลืมวาคุณภาพของ
"คณะกรรมการ" ยอมสะทอนคุณภาพของ "สมาชิกสหกรณ"" อยางหลีกเลี่ยงไมไดครับ ประเด็นนี้ชวยกันขบคิดชวยกัน
วิเคราะห"และแลกเปลี่ยนกันเยอะๆนะครับวาเป<นจุดแข็งหรือจุดออน

•Style หรือรูปแบบ หมายถึงรูปแบบการบริหาร หรือ Style ในการบริหารจัดการของผูบริหาร และความเป<นผูนํา
ของผูบริหารครับ คงตอง focus ไปยัง 2 ตําแหนงสําคัญอยางหลีกเลี่ยงไมไดคือตําแหนง "ประธานกรรมการ" และ
ตําแหนง "ผูจัดการ" ของสหกรณ"เราวาผูดํารงตําแหนงทั้ง 2 ตําแหนง มี Style ในการบริหารอยางไร เป<นจุดแข็งหรือ
จุดออนของสหกรณ" ก็คงจะมีทั้งจุดแข็งและจุดออน ทั้ง 2 ตําแหนง ขึ้นอยูกับมุมมอง ทัศนคติ องค"ความรู
ประสบการณ" และอีกหลายปLจจัยครับ
"ผูจัดการสหกรณ"" ที่ถือวาเป<นหัวหนาพนักงานสหกรณ" จากประสบการณ"ที่เคยทํางานรวมกัน และที่เห็นและเป<นอยู
นาจะเป<นเรื่องของการวางตําแหนง(status) ของตนเองในสํานักงานสหกรณ วาวางไวในฐานะผูบริหารสํานักงาน หรือ
วางไวในระดับปฏิบัติการ ซึ่งสมควรตองวางไวในระดับผูจัดการ(Manager) ที่ตองมีหนาที่ในการควบคุมกํากับ(M&E)
งานธุรการทั้งหลายในสหกรณ"ในฐานะหัวหนาสํานักงานเลขานุการของ "คณะกรรมการดําเนินการ" ดําเนินการให "มติ
ที่ประชุม" ทุกเรื่องเกิดผลตามเจตนารมณ"ในทางปฏิบัติ และพัฒนาคุณภาพการใหบริการของพนักงานสหกรณ"ทุก
ระดับใหมีคุณภาพมากขึ้น ซึ่งเทาที่มีประสบการณ"จากการออกพบปะ "พี่-นองสมาชิก" มีเสียงสะทอนจาก "พี่-นอง
สมาชิก" ยังถือเป<น "จุดออน" ที่ตองไดรับการพัฒนาโดยเร็วตอไป สวน "จุดแข็ง" ของ "ผูจัดการ" คงเป<นเรื่องของ
ประสบการณ"การทํางานสหกรณ"ที่สั่งสมมานานตามอายุการทํางานครับ

•Sytem หรือระบบ ซึ่งหมายถึงกระบวนการและลําดับขั้นในการทํางานที่ตองเป<นระบบที่สอดคลองกัน หรือเขากัน
กระบวนการปลอยเงินกูในทุกสัปดาห"ถือเป<น "จุดแข็ง" สวน "จุดออน" ในเรื่องของ "ขั้นตอนและจํานวนเอกสารที่เกิน
จําเป<น" กวาที่กฎหมายกําหนดก็ตองไดรับการพัฒนาเพื่อ "ลดภาระ" ของ "สมาชิกและสหกรณ"" ตอไป

•Staff หรือบุคคล ซึ่งเป<นทรัพยากรที่มีคาและสําคัญที่สุดใน "การบริหาร" ถาพูดถึงเรื่องนี้ในฐานะที่ผมเคยดํารง
ตําแหนง "บุคลากร" ที่มีหนาที่ในการดําเนินการ บรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนขั้นเงินเดือน ฯลฯ มากอน คงสรุปเรื่อง
นี้ได 4 ประเด็น คือการ "สรรหา พัฒนา รักษาไว และใชประโยชน"" ครับ ทั้ง 4 เรื่องหลัก สหกรณ"ของเราไดให
ความสําคัญมากนอยเพียงใด ไดมีแผนปฏิบัติการรองรับหรือไม และคงรวมถึงการใหความรูการศึกษาตามหลักการ
สหกรณ"ดวย สหกรณ"ของเราเป<นจุดแข็งหรือจุดออนครับ โดยรวมนาจะยังไมถึงกับเป<น "จุดแข็ง" อยูกลางๆคอนไป
ทาง "จุดออน" ครับ

•Skill หรือทักษะ หมายถึงความโดดเดน ความชํานาญ หรือความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ ถาเป<นเรื่องงาน
สหกรณ"ก็ตองเกี่ยวกับงานการเงินการคลัง(Financial) งานบัญชี งานสินเชื่อ และงานบริการลูกคาหรือสมาชิก
พนักงานสหกรณ"ของเรามีทักษะ ความชํานาญงาน หรือความเชี่ยวชาญในระดับใด เป<นจุดแข็งหรือจุดออนของ
สหกรณ" ในเรื่องนี้นาจะมีทั้งจุดแข็งและจุดออน พนักงานหลายคนมีประสบการณ"ทํางานที่นี่มายาวนาน เรื่องทักษะ
ทางดานการเงิน การบัญชี การสินเชื่อ คงถือเป<น "จุดแข็ง" ได แตการทํางานมานานก็ไมไดหมายความวาจะเป<น "จุด
แข็ง"
เสมอไป อาจเป<น "จุดออน" ที่ตองเติมไฟ ชาร"ตพลังงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใหบริการไปดวยก็ได สวน
"คุณภาพการใหบริการ" คงเป<น "จุดออน" ที่ตองไดรับการพัฒนาตอไป

•Share Value หรือคานิยมรวม เป<น S ตัวสุดทายใน 7 'S ของ McKensey คือวัฒนธรรมองค"กร ความเชื่อของ
องค"กร ซึ่งถือวาเป<นหัวใจขององค"กร เรื่องเหลานี้มีความสําคัญมาก เพราะจะสามารถสรางความเป<นอันหนึ่งอัน
เดียวกันในองค"กรไดครับ แตถาสหกรณ"เรายังไมเคยมี "แผนยุทธศาสตร"" ก็คงไมเคยมี "คานิยมรวม" เชนกันครับ เป<น
"จุดออน" ครับ

•สวนปLจจัยภายนอก จะใชแนวคิด PESTEL Analysis ที่ประกอบไปดวย การเมือง(Political) เศรษฐกิจ(Economic)
สังคม(Social) เทคโนโลยี(Technology) สิ่งแวดลอม(Environmental) และ กฎหมาย(Legal) คงตองมาชวยกัน
วิเคราะห"ชวยกันครับ

•จากนั้นไปทํา TOWS Matrix ที่เป<นขั้นตอนตอเนื่องมาจาก SWOT Analysis เป<นการจับคูระหวาง ปLจจัยภายนอ
(External Factors) กับปLจจัยภายใน(Internal Factors) ที่ไดมาจากการวิเคราะห" SWOT การวิเคราะห" TOWS
Matrix จะทําใหไดกลยุทธ"ออกมา 4 แบบ คือ กลยุทธ"เชิงรุก กลยุทธ"เชิงแกไข กลยุทธ"เชิงรับ และ กลยุทธ"เชิงป[องกัน
ครับ

•การกําหนดวิสัยทัศน"(Vision) พันธกิจ(Mission) เป[าหมาย(Goals) จนแผนปฏิบัติการ(Action Plan) ของสหกรณ" ก็
จะเป<นไปตามตามกระบวนการกําหนดยุทธศาสตร"สหกรณ"ตอไป

•Joel A. Barker กลาวไววา Vision without action is merely a dream. Action without vision just passes
the time. Vision with action can change the world.
ยังคงเป<นจริงเสมอ
วิสัยทัศน"ที่ปราศจากการนําไปปฏิบัติก็เป<นไดแค "ความฝLน"
การปฏิบัติที่ไรวิสัยทัศน"ก็ไมตางอะไรจากการทํางานไปวันๆ
สวน "วิสัยทัศน"" ที่นําไปสูการปฏิบัติไดนั้นสามารถเปลี่ยนโลกไดเลยทีเดียว

•"ยุทธศาสตร"สหกรณ" 5 ป" คงไมหวังใหญถึงขนาดตองเปลี่ยนโลกอะไรดอกครับ
ขอเพียงแคภายใน 5 ปตอจากนี้ สหกรณ"ของเรามีความมั่นคง(Sustaintability) ยั่งยืน บริหารจัดการดวยความ
โปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน มีความเพียงพอ(Adequacy) ทั้งในดานของทุนที่เพียงพอสําหรับความ
จําเป<นของ "พี่-นองสมาชิก" มีความเป<นธรรม(Fairness) เทาเทียมในทุกๆเรื่องทั้งการใหบริการ การกําหนดดอกเบี้ย
เงินกู ดอกเบี้ยเงินฝาก เงินปLนผลตามหุน เงินเฉลี่ยคืนตามสวนดอกเบี้ย เป<นตน และที่สําคัญตองมีมีประสิทธิภาพ
(Efficiency) ในการบริหารจัดการดวย ผมเชื่อวา "พี่-นองสมาชิก" สวนใหญนาจะมีความพึงพอใจในระดับหนึ่งแลว

•สวนในวันเสาร"ที่ 19 มกราคม 2562 ก็จะเป<นวันสําคัญอีกวันที่ไมเป<นรองวันเสาร"ที่ 5 มกราคม 2562 เพราะ "พี่-นอง
สมาชิก" สวนหนึ่งจะไดมีโอกาสมาสราง "ประวัติศาสตร"" กําหนดยุทธศาสตร"ในการพัฒนาสหกรณ"ดวยกันเป<นครั้งแรก
ตั้งแตมีสหกรณ"นี้มา สําหรับอีกหลายทานที่ไมมีโอกาสในครั้งนี้ คงตองรอในวันประชุมใหญสามัญประจําป 2562 ที่
จะมีขึ้นในตนเดือนพฤศจิกายน 2562 ครับ อยาพลาดโอกาสอันสําคัญนี้นะครับ

•ป 2019 แลว ทานที่ยังไม @ LINE อยางเป<นทางการของสหกรณ"เขามา ก็ขอความกรุณา @ เขามานะครับ ดวยการ
คนหาคําวา @mukcoop จากนั้นรับเป<นเพื่อน งายนิดเดียวเองครับ เพื่อรับขาวสารที่สหกรณ"จะสื่อสารถึงทานอยาง
เป<นทางการอยางรวดเร็วฉับไวถึงมือ ขอบคุณทุกทานที่ @ เขามาแลว พบกันใหมฉบับหนาครับ

ดวยจิตศรัทธาและเชื่อมั่น
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